Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Maszyn od uszkodzeń
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia maszyn
od uszkodzeń (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (zwane dalej
Wiener TU S.A.) z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej.
2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na uzgodnionych przez strony warunkach odmiennych od
postanowień niniejszych OWU. Wszelkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU, a także
zmiany zawartej umowy ubezpieczenia muszą być
sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych
OWU do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie
właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej.
§2. Definicje
Użyte w niniejszych OWU terminy mają następujące
znaczenie:
1) akcja ratownicza – działania mające na celu
ratowanie przedmiotu ubezpieczenia, w związku
z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych
umową ubezpieczenia, w szczególności działania Straży Pożarnej i Policji,
2) akt terroru – nielegalne działanie lub akcja organizowana z pobudek ideologicznych, religijnych,
politycznych lub społecznych, indywidualna
lub grupowa, prowadzona przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia
jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowana
przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mająca na celu wywarcie wpływu na rząd,
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub
dezorganizację życia publicznego przy użyciu
przemocy bądź groźby użycia przemocy,
3) franszyza redukcyjna – ustalona w umowie
ubezpieczenia wartość określona kwotowo lub
jako procent wartości szkody, o którą pomniejsza się ustalone odszkodowanie za wszystkie
szkody powstałe na skutek jednego zdarzenia
losowego objętego umową ubezpieczenia,
4) mienie – rzeczy ruchome - maszyny i urządzenia,
5) nadubezpieczenie mienia – sytuacja, gdy ustalona w umowie suma ubezpieczenia przedmiotu
dotkniętego szkodą jest w dniu szkody wyższa
od faktycznej wartości tego przedmiotu zgodnej
z jedną z definicji określonych w pkt 10) lub 11),
na podstawie której Ubezpieczający ustalił sumę
ubezpieczenia,
6) niedoubezpieczenie mienia – sytuacja, gdy
ustalona w umowie suma pojedynczego przedmiotu dotkniętego szkodą jest w dniu szkody
niższa od faktycznej wartości tego mienia, zgodnej z jedną z definicji określonych w pkt 10) lub
11) przyjętych do ustalenia sumy ubezpieczenia,
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7) szkoda – uszkodzenie, zniszczenie, utrata
przedmiotu ubezpieczenia wskutek wystąpienia
w tym samym miejscu i czasie zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia,
8) system ubezpieczenia na sumy stałe – system, w którym suma ubezpieczenia dla każdego
przedmiotu ubezpieczenia odpowiada jego całkowitej wartości zgodnie z jedną z definicji określonych w pkt 10) lub 11),
9) Ubezpieczający – podmiot, o którym mowa
w §1 ust. 1 niniejszych OWU, zawierający umowę
ubezpieczenia i zobowiązany do zapłacenia
składki,
10) wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość
odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju,
typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej
zbliżonych parametrach, powiększona o koszty
transportu i montażu oraz wszelkie dodatkowe
opłaty (w tym celne, jeżeli mają one zastosowanie),
11) wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa
(nowa) po uwzględnieniu zużycia technicznego,
12) zasada proporcji – zasada mówiąca, że w przypadku stwierdzenia w dniu szkody niedoubezpieczenia odszkodowanie ustala się w takiej
proporcji, w jakiej przyjęta w umowie suma
ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą
pozostaje do faktycznej jego wartości na podstawie której Ubezpieczający ustalił sumę ubezpieczenia,
13) zdarzenie losowe – niezależne od woli
Ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne
o charakterze nagłym, powodujące szkodę
w ubezpieczonym mieniu.

II. PRZEDMIOT, MIEJSCE I ZAKRES
UBEZPIECZENIA
§3. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być maszyny
i urządzenia stacjonarne znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie udokumentowanego tytułu prawnego lub wobec których
na Ubezpieczającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia, użytkowane w związku z prowadzoną
działalnością. Maszyny i urządzenia można objąć
ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że
są one zainstalowane w miejscu ubezpieczenia
i gotowe do eksploatacji po rozruchu próbnym
i testach, które przyniosły pozytywne wyniki - co
oznacza, że ich normalne działanie zostało rozpoczęte lub w razie potrzeby może być rozpoczęte.
2. Przedmioty objęte ochroną ubezpieczeniową są
wyszczególnione w umowie ubezpieczenia.
3. Wiener TU S.A. nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujących przedmiotów:
1) maszyn lub urządzeń budowlanych, a także
sprzętu, wyposażenia i przedmiotów stanowiących zaplecze budów,
2) maszyn zainstalowanych lub znajdujących się na
sprzęcie pływającym lub statkach powietrznych,

3) maszyn użytkowanych na terenie elektrowni
jądrowych oraz w innych obiektach, gdzie wykorzystywane są do produkcji, przechowywania,
lub jakiejkolwiek obróbki paliwa jądrowego,
odpadów bądź innych materiałów radioaktywnych,
4) maszyn pracujących pod ziemią.
4. O ile nie umówiono się inaczej, przedmioty ubezpieczenia objęte są ochroną ubezpieczeniową
w miejscu ubezpieczenia wymienionym w umowie
ubezpieczenia, na terenie Unii Europejskiej.
5. W razie zajścia ubezpieczonego zdarzenia losowego, powodującego bezpośrednie zagrożenie
przedmiotów objętych ochroną oraz w razie podjęcia działań zapobiegających powstaniu szkody
lub zwiększeniu się jej rozmiaru w wyniku których
przedmioty zmienią miejsce przechowywania, są
one objęte ochroną ubezpieczeniową w nowym
miejscu przechowywania przez okres nie dłuższy
niż 30 dni od daty przeniesienia. Warunkiem udzielenia ochrony jest niezwłoczne pisemne zgłoszenie do Wiener TU S.A. faktu przemieszczenia tych
przedmiotów. Okres ten może zostać przedłużony
na pisemny wniosek Ubezpieczającego i po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Wiener TU S.A.

§4. Zbycie przedmiotu ubezpieczenia
1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa
z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia na podstawie
zgodnego oświadczenia zbywcy i nabywcy, pod
warunkiem uzyskania zgody Wiener TU S.A.
2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, na nabywcę przechodzą także obowiązki, które
ciążyły na zbywcy.
3. Zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę
składki przypadającej za czas do chwili przejścia
przedmiotu ubezpieczenia, na nabywcę.
4. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały
przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
5. Zasad określonych w ust. 1 – 4 nie stosuje się przy
przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub
mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego
w umowie wypadku.
§5. Zakres ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie obejmuje szkody, powstałe
w przedmiocie ubezpieczenia w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, będące bezpośrednim
następstwem zdarzeń losowych, powodujących
konieczność odtworzenia – przez co rozumie się
naprawę lub wymianę uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu.
2. W razie zajścia zdarzenia losowego objętego
umową ubezpieczenia, w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu lub przedmiotów dotkniętych
szkodą Wiener TU S.A. ponosi również odpowiedzialność za:
1) udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczającemu środków

w celu zmniejszenia szkody w przedmiocie ubezpieczenia,
2) koszty zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą
- jeżeli środki, na które poniesiono te koszty były
właściwe, chociażby okazały się nieskuteczne,
3) udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie z zachowaniem §19 ust. 1 pkt
2) niniejszych OWU, włączając koszty rozbiórki
i demontażu niezdatnych do użytku elementów,
ich wywóz, składowanie lub utylizację, koszty
demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonych przedmiotów,
o ile są one niezbędne w procesie naprawy
przedmiotów dotkniętych szkodą; koszty związane z odkażaniem gleby lub wody i ich rekultywacją są wyłączone z ochrony,
4) szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe
w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej
w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego
objętego umową ubezpieczenia,
5) szkody będące wynikiem skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia, powstałe
w następstwie wystąpienia co najmniej jednego
zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia.
3. Jeżeli koszty określone w ust. 2 pkt 1) i 2) dotyczą
łącznie przedmiotów ubezpieczonych i nieubezpieczonych, to Wiener TU S.A. pokrywa je w takiej
proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez
Ubezpieczającego, w jakiej wartość ubezpieczonego mienia pozostaje do łącznej wartości przedmiotów ubezpieczonych i nieubezpieczonych.

§6. Wyłączenia ogólne
1. Wiener TU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego
lub osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym o ile nie
uzgodniono inaczej zgodnie z §8 ust. 1 pkt 1),
2) powstałe w związku z aktem terroru o ile nie
uzgodniono inaczej zgodnie z §8 ust. 1 pkt 2),
3) powstałe w związku z działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym, stanem wojennym,
zamieszkami społecznymi, strajkami, lokautami,
sabotażem, działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym,
4) powstałe w związku z konfiskatą lub zajęciem
mienia przez jakąkolwiek władzę,
5) polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu
środowiska bądź ubezpieczanych przedmiotów odpadami przemysłowymi lub zanieczyszczeniami emitowanymi do otoczenia, a także
będące efektem takiego skażenia lub zanieczyszczenia,
6) polegające na uszkodzeniu, zmianie lub zniszczeniu, ograniczeniu zakresu funkcjonalności,
dostępności lub działania jakiegokolwiek systemu lub sprzętu komputerowego, programów,
danych, nośników danych służących do przechowywania danych informatycznych, mikro7

procesorów, układów scalonych lub podobnych
urządzeń bądź składników sprzętu komputerowego, a także będące efektem takiego uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, ograniczenia
zakresu funkcjonalności, dostępności lub działania, jeśli ww. zdarzenia nastąpiły w wyniku
umyślnego lub przypadkowego przesłania albo
przekazania (elektronicznie lub w inny sposób)
programu zawierającego instrukcje lub kody
logiczne działające w niszczący sposób, tj. m.in.
wirusy, „robaki” komputerowe lub inne podobnie działające programy.
2. Wiener TU S.A. stosuje wyłączenie albo ograniczenie swojej odpowiedzialności, jeżeli pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym lub szkodą
a okolicznością wskazaną w postanowieniach
dotyczących danego wyłączenia albo ograniczenia odpowiedzialności istnieje adekwatny związek
przyczynowo - skutkowy, tj. gdy wypadek ubezpieczeniowy lub szkoda są typowym, normalnym
następstwem wspomnianej okoliczności.

§7. Wyłączenia szczegółowe
1. Wiener TU S.A. nie odpowiada ponadto za szkody:
1) powstałe w wyniku:
a) pożaru, akcji gaśniczej lub następującego po
nim wyburzenia lub rozbiórki,
b) bezpośredniego uderzenia pioruna,
c) wybuchu chemicznego (z wyjątkiem wybuchu
gazów spalinowych wewnątrz kotła),
d) upadku lub przymusowego lądowania statku
powietrznego, jego części, wszelkich pochodzących z niego przedmiotów (w tym ładunku
i paliwa),
e) uderzenia pojazdu lądowego lub przewożonego przez niego ładunku,
f) zawalenia się budynków,
g) zalania, opadów atmosferycznych,
h) zapadania lub osuwania się ziemi lub skał,
i) dymu o ile jego powstanie i oddziaływanie nie
jest efektem innego zdarzenia ubezpieczonego zgodnie z niniejszymi OWU,
j) fali dźwiękowej,
k) działania sił natury, tj. powodzi, lawiny, huraganu, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub
innych katastrof naturalnych,
2) powstałe w wyniku jakiejkolwiek kradzieży,
w tym kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz
niewyjaśnionego zniknięcia,
3) powstałe w wyniku zamierzonego przekroczenia
parametrów eksploatacyjnych (przeciążenie),
doświadczeń lub eksperymentów,
4) w elementach i materiałach, które ze względu na
przeznaczenie i warunki pracy szybko zużywają
się lub podlegają okresowej wymianie w ramach
konserwacji, zgodnie z instrukcją techniczną
urządzenia i zaleceniami producenta.
Wyłączenie to dotyczy w szczególności materiałów pomocniczych, wymiennych elementów
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i narzędzi, np. wykładzin ogniotrwałych, części
szklanych, porcelanowych lub ceramicznych,
pasów i taśm przesyłowych, lin, drutów, opon
gumowych, matryc, form, cylindrów, końcówek
do kruszenia, sit, pasków i łańcuchów napędowych, wierteł, noży lub innego rodzaju ostrzy,
brzeszczotów pił, bezpieczników oraz wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych,
m.in. takich jak smary, paliwa, katalizatory.
Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania, gdy
szkody w ww. elementach towarzyszą uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonych przedmiotów
wskutek ubezpieczonego zdarzenia losowego.
5) spowodowane wadami lub usterkami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub
w chwili jej zawierania, o których Ubezpieczający
lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
wiedziały lub przy zachowaniu należytej staranności mogły się dowiedzieć,
6) za które na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialne są osoby trzecie:
dostawcy, producenci, sprzedawcy, serwisanci,
spedytorzy, przewoźnicy lub inni usługodawcy
bądź podwykonawcy,
7) będące efektem naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku
z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez korozję, kawitację, oksydację,
osadzanie się kamienia kotłowego lub powolne
i systematyczne oddziaływanie warunków
atmosferycznych,
8) o charakterze wyłącznie estetycznym (m.in. takie
jak zadrapania, pomalowanie powierzchni, graffiti) nie ograniczające w żaden sposób funkcjonalności,
9) za które odpowiedzialność regulowana jest
w prawie górniczym i geologicznym,
10) których powstanie zostało ujawnione dopiero
podczas przeprowadzania inwentaryzacji,
11) powstałe w wyniku usiłowania lub dokonania
oszustwa lub wyłudzenia.
2. Wiener TU S.A. nie zwraca również jakichkolwiek
kosztów okresowych badań eksploatacyjnych,
przeglądów i napraw konserwacyjnych, dokonywanych zgodnie z zawartymi umowami serwisowymi.

§8. Ryzyka dodatkowe, możliwe do objęcia
ubezpieczeniem
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki:
1) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli reprezentantów, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej, o którym mowa
w §6 ust. 1 pkt 1) (szkody wynikłe z winy umyślnej) można ograniczyć do reprezentantów
Ubezpieczającego,
2) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli aktów terroru zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o odpowiedzialność ubezpieczeniową na szkody powstałe
w następstwie aktu terroru,

3) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli 006 zakres ochrony ubezpieczeniowej
można rozszerzyć o dodatkowe koszty pracy
w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni
ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu
ekspresowego,
4) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli 007 zakres ochrony ubezpieczeniowej
można rozszerzyć o koszty frachtu lotniczego,
5) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli 302 zakres ochrony ubezpieczeniowej
można rozszerzyć o szkody w mieniu otaczającym,
6) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli 311 zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o szkody spowodowane
przez:
a) pożar i akcję gaśniczą,
b) zalanie,
c) zapadanie lub osuwanie się ziemi lub skał,
d) powódź,
e) kradzież z włamaniem,
f) rozbój,
g) bezpośrednie uderzenie pioruna,
h) wybuch chemiczny.
7) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli 312 zakres ochrony ubezpieczeniowej
można rozszerzyć o szkody podczas transportu
lądowego,
8) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli 315 zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o szkody polegające na
wycieku ze zbiorników,
9) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli 319 zakres ochrony ubezpieczeniowej
można rozszerzyć o szkody w wykładzinach
ogniotrwałych i obmurzach pieców przemysłowych i kotłów,
10) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli 320 zakres ochrony ubezpieczeniowej
można rozszerzyć o szkody w olejach smarujących lub czynnikach chłodniczych,
11) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli 321 zakres ochrony ubezpieczeniowej
można rozszerzyć o szkody w taśmach i łańcuchach przenośników,
12) poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
Klauzuli 322 zakres ochrony ubezpieczeniowej
można rozszerzyć o szkody w kablach i przewodach nieelektrycznych.
2. Klauzule, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 12) oraz
pozostałe dodatkowe klauzule zawiera Załącznik
nr 1 do niniejszych OWU.

III. UMOWA UBEZPIECZENIA
§9. Zawarcie, zmiany i rozwiązanie umowy
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na pisemny
wniosek Ubezpieczającego, który stanowi jej inte-

2.
3.
4.

5.

6.

gralną część. Wniosek o ubezpieczenie powinien
zawierać co najmniej następujące informacje:
1) okres ubezpieczenia,
2) nazwę, siedzibę i REGON Ubezpieczającego,
a także takie dane dotyczące osoby, na której
rzecz ma być zawarta umowa ubezpieczenia
o ile jest to umowa na cudzy rachunek,
3) miejsce ubezpieczenia,
4) przedmiot ubezpieczenia – typ, rok produkcji,
numer fabryczny lub inne dane jednoznacznie
identyfikujące każdą maszynę, odrębnie dla każdej pozycji wg wykazu stanowiącego załącznik
do umowy ubezpieczenia i będącego jej integralną częścią,
5) dotychczasowy przebieg ubezpieczeń za ostatnie 3 lata (liczba, przyczyny i wielkość szkód,
z podziałem na poszczególne lata, nazwa
zakładu ubezpieczeń),
6) wnioskowane sumy ubezpieczenia z podaniem
rodzajów wartości stanowiących podstawę ich
ustalenia,
7) propozycję ustaleń dodatkowych lub odmiennych od postanowień niniejszych OWU, o ile
Ubezpieczający życzy sobie je wprowadzić do
umowy ubezpieczenia w drodze negocjacji.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, oznaczony
w umowie ubezpieczenia.
Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą
z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu dokumentu
ubezpieczenia.
Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, odpowiedzialność Wiener TU S.A. rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub
jej pierwszej raty.
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na
okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma
prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni, a jeżeli jest przedsiębiorcą
- w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli
najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia
Wiener TU S.A. nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, to termin 30 dni biegnie od
dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od
umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w jakim Wiener TU S.A.
udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
mogą być podwyższone lub obniżone na pisemny
wniosek Ubezpieczającego pod warunkiem uzyskania zgody Wiener TU S.A. Podwyższenie sumy
ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności
może powodować wzrost składki za ubezpieczenie
proporcjonalnie do kwoty wzrostu i okresu ubezpieczenia. W takim przypadku Ubezpieczający jest
zobowiązany do opłacenia dodatkowej składki
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w terminie wyznaczonym przez Wiener TU S.A.
w dokumencie ubezpieczenia.
7. Umowa ubezpieczenia zawarta na czas określony
może być wypowiedziana przez Wiener TU S.A. ze
skutkiem natychmiastowym w przypadkach wskazanych w ustawie, a także w razie:
1) popełnienia przez Ubezpieczającego przestępstwa, pozostającego w związku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy ubezpieczenia,
2) utraty przez Ubezpieczającego uprawnień do
wykonywania działalności związanej z wykorzystaniem maszyn objętych ubezpieczeniem,
wykreślenia z ewidencji lub rejestru działalności
gospodarczej w czasie trwania umowy ubezpieczenia,
3) niewyrażenia przez Ubezpieczającego zgody na
dokonanie lustracji w miejscu ubezpieczenia lub
utrudniania dokonania tej lustracji.
8. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została
zawarta,
2) w razie jej wypowiedzenia w trybach określonych w ust. 6 a także §12 ust. 5 i ust. 8 niniejszych
OWU,
3) z chwilą przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela, chyba że przeniesienie własności nastąpiło w sytuacji, o której
mowa w §4 ust. 1 – 3 niniejszych OWU,
4) z chwilą ustania odpowiedzialności Wiener TU S.A.
9. W przypadku umowy grupowej, w trakcie trwania
umowy ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo
wystąpić z ubezpieczenia, składając w Wiener TU S.A.
pisemne oświadczenie. Wystąpienie ma skutek
w dniu następnym po złożeniu oświadczenia,
chyba że osoba występująca z umowy ubezpieczenia ustaliła z Wiener TU S.A. inaczej.

§10. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.
2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, osoba, na której rachunek została zawarta umowa ubezpieczenia
(Ubezpieczony), powinna być określona w umowie
ubezpieczenia.
3. Na
pisemne
żądanie
Ubezpieczonego,
Wiener TU S.A. w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania udzieli mu informacji o postanowieniach umowy ubezpieczenia zawartej na jego
rachunek oraz postanowieniach OWU w zakresie,
w jakim dotyczą jego praw i obowiązków.
IV. SUMA I SYSTEM UBEZPIECZENIA
§11. Suma i system ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów odpowiada ich wartości ustalonej na dzień
zgłoszenia do ubezpieczenia i określana jest przez
Ubezpieczającego na podstawie jednego z rodzajów wartości, zdefiniowanych w §2 pkt 11 - 12)
niniejszych OWU:
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

1) w przypadku maszyn i urządzeń, które w dniu
zawierania umowy ubezpieczenia mają nie więcej niż 10 lat od daty produkcji - odtworzeniowej
(nowej) lub
2) w przypadku maszyn i urządzeń, które w dniu
zawierania umowy ubezpieczenia mają więcej
niż 10 lat od daty produkcji – rzeczywistej.
Suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla każdej pozycji wykazu, o którym mowa
w §9 ust. 1 pkt 4) niniejszych OWU.
Suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi
górną granicę odpowiedzialności Wiener TU S.A.,
przy czym dla poszczególnych maszyn i urządzeń
wymienionych w wykazie, o którym mowa w §9 ust.
1 pkt 4) niniejszych OWU, górną granicę odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia ustalona
dla danej pozycji.
Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego
mienia uległa zmniejszeniu, Ubezpieczający może
żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może
także z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie
Wiener TU S.A., zawiadamiając o tym jednocześnie
Ubezpieczającego. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie
składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym Ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym Wiener TU S.A.
zawiadomiło Ubezpieczającego o jednostronnym
zmniejszeniu tej sumy.
W razie istotnych zmian cen w okresie ubezpieczenia (np. wskutek inflacji, zmian kursów walut)
Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji sum ubezpieczenia, w celu ich
dostosowania do wymogów określonych w ust. 1.
Aktualizacja sum ubezpieczenia będzie skuteczna
po pisemnym potwierdzeniu przez Wiener TU S.A.
i w razie wzrostu sumy ubezpieczenia – po zapłaceniu dodatkowej składki w wyznaczonym terminie,
o ile nie umówiono się inaczej.
W przypadku wskazania przez Ubezpieczającego
kilku miejsc ubezpieczenia, Ubezpieczający obowiązany jest dołączyć do wniosku o ubezpieczenie
wykaz tych miejsc, podając odrębnie dla każdego
z nich wykaz przedmiotów wraz z sumami ubezpieczenia.
Umowę ubezpieczenia zawiera się w systemie na
sumy stałe.
Ubezpieczający będący podatnikiem podatku VAT
ustala sumę ubezpieczenia bez uwzględnienia
podatku VAT , chyba że umówiono się inaczej.
Suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń dotkniętych szkodą nie ulega pomniejszeniu o wartość
wypłaconego odszkodowania.
Na wniosek Ubezpieczającego, poprzez wprowadzenie do umowy ubezpieczenia Klauzuli
Automatycznego Pokrycia Wiener TU S.A. może
automatycznie objąć ochroną ubezpieczeniową
wzrost wartości przedmiotów już ubezpieczonych
wynikający z modernizacji oraz ulepszeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, a także nowo

nabyte (po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia)
przedmioty.

V. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§12. Zapłata, zmiana i zwrot składki
1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Wiener TU S.A.
2. Wysokość składki określa się w umowie ubezpieczenia, na podstawie taryfy składek obowiązującej
w dniu zawarcia lub zmiany umowy ubezpieczenia,
z uwzględnieniem indywidualnej oceny ryzyka.
3. Termin zapłaty składki określa się w umowie ubezpieczenia.
4. Składka może być rozłożona na raty. Wysokość
oraz terminy zapłaty pierwszej i kolejnych rat określa się w umowie ubezpieczenia.
5. Jeżeli Wiener TU S.A. ponosi odpowiedzialność
przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty,
a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, Wiener TU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia,
umowa wygasa z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.
6. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie
w terminie kolejnej raty składki spowoduje ustanie odpowiedzialności Wiener TU S.A. po upływie
7 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczającego
pisemnego wezwania do zapłaty raty składki
i braku zapłaty w tym terminie.
7. Jeżeli zapłata dokonywana jest przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, za zapłatę uważa
się chwilę złożenia zlecenia zapłaty na rachunek
Wiener TU S.A. w banku lub w urzędzie pocztowym
pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego
znajdowały się wystarczające środki finansowe.
W przeciwnym razie, za datę zapłaty uważa się
dzień uznania rachunku Wiener TU S.A. pełną
kwotą wymaganej składki lub jej raty.
8. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga
za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
wypadku, każda ze stron umowy ubezpieczenia może żądać odpowiedniej zmiany wysokości
składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta
okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona umowy ubezpieczenia może w terminie 14 dni od daty otrzymania
żądania wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
9. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia
przed upływem okresu, na jaki została zawarta,
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za
każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
§13. Wysokość składki
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna
od:

1) sum ubezpieczenia,
2) stawki taryfowej,
3) okresu ubezpieczenia,
4) zastosowanych zniżek i zwyżek.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
UBEZPIECZENIA
§14. Obowiązki umowne Wiener TU S.A.
1. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę
Wiener TU S.A. doręcza Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia,
które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego
od treści złożonej przez niego oferty, Wiener TU S.A.
obowiązane jest zwrócić Ubezpieczającemu na to
uwagę na piśmie przy doręczaniu tego dokumentu,
wyznaczając mu 7 dniowy termin do zgłoszenia
sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku
zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego
nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest
zawarta zgodnie z warunkami oferty.
2. W przypadku braku sprzeciwu ze strony
Ubezpieczającego umowa dochodzi do skutku
zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia
następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.
3. Wiener TU S.A. jest obowiązane przedstawić
Ubezpieczającemu różnicę pomiędzy treścią
umowy a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
4. W razie niedopełnienia obowiązku wynikającego
z ust. 3, Wiener TU S.A. nie może powołać się na
różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego.
5. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się do umów
zawieranych w drodze negocjacji.
6. Wiener TU S.A. nie może przeciwko Uprawnionemu
do odszkodowania podnieść zarzutu naruszenia obowiązków umowy lub OWU przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli
nastąpiło ono po zajściu wypadku ubezpieczeniowego.
§15. Obowiązki umowne (powinności)
Ubezpieczającego
1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Wiener TU S.A. wszystkie znane sobie
okoliczności, o które Wiener TU S.A. zapytywało
w formularzu oferty (wniosku) albo w innych
pismach przed zawarciem umowy. Jeżeli
Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu
znane. W razie zawarcia przez Wiener TU S.A.
umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi
na poszczególne pytania, pominięte okoliczności
uważa się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający jest obowiązany pisemnie zawiadamiać Wiener TU S.A.
o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa
w ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
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3. Wiener TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za
skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1
lub ust. 2 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia doszło z winy umyślnej,
w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem
okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.
4. W czasie trwania umowy Ubezpieczający obowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie
powstaniu szkody, w szczególności:
1) przepisów prawa budowlanego,
2) o ochronie przeciwpożarowej,
3) dotyczących normalizacji, certyfikacji, budowy
i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami,
4) jak również zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn i urządzeń,
5) podejmowania stosownych działań zapobiegawczych oraz wszelkich uzasadnionych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka
wystąpienia lub powiększenia się szkody.
5. Ubezpieczający jest obowiązany bez wezwania
poinformować Wiener TU S.A. o zawarciu z innym
ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia dotyczącej tego samego przedmiotu w tym samym czasie
i od tego samego ryzyka.
6. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek, obowiązki określone w ust. 1, 2, 4, 5
i § 16 ust. 4 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym,
jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
7. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek, niewymienione w ust. 6 postanowienia
dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
8. Ubezpieczony jest obowiązany do pisemnego
niezwłocznego poinformowania Wiener TU S.A.
o zmianie adresu do korespondencji.
9. W przypadku niewykonania obowiązku, wynikającego z ust. 8 wszelkie pisemne zawiadomienia, przesyłane przez Wiener TU S.A. na ostatni
adres, wywierają skutki prawne od chwili, w której
doszłyby do niego, gdyby nie zmienił adresu.

§16. Obowiązki Ubezpieczającego po zajściu
wypadku
1. W razie zajścia zdarzenia mogącego powodować
powstanie odpowiedzialności Wiener TU S.A. za
powstałą szkodę, Ubezpieczający obowiązany jest
do:
1) użycia dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
2) niezwłocznego powiadomienia straży pożarnej,
policji lub innych służb, jeżeli okoliczności lub
rodzaj zdarzenia wymagają obecności tych służb
w miejscu jej powstania,
12

2.

3.

4.

5.

6.

3) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia
o wypadku Wiener TU S.A., z podaniem przyczyny, przedmiotu i zakresu szkody, okoliczności powstania oraz szacunkowej jej wartości;
w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek, obowiązek zawiadomienia o wypadku
spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak
i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia. Zawiadomienie o zajściu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również spadkobierca Ubezpieczonego. W tym przypadku
spadkobierca jest traktowany jako Uprawniony
z umowy ubezpieczenia,
4) udzielenia przedstawicielom Wiener TU S.A.
wszelkich wyjaśnień, a także przekazania dowodów niezbędnych do ustalenia okoliczności
powstania i rozmiarów szkody,
5) niezmieniania stanu faktycznego w miejscu
szkody, w tym zachowania uszkodzonego
mienia i udostępnienia go przedstawicielowi
Wiener TU S.A. w celu przeprowadzenia oględzin, chyba że podjęto niezbędne działania
mające na celu zabezpieczenie mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenie rozmiaru
szkody; postanowienie to nie obowiązuje, jeżeli
Wiener TU S.A. nie podjęło czynności związanych z likwidacją szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty jej pisemnego zgłoszenia do
Wiener TU S.A.
Jeżeli za powstanie szkody odpowiedzialne są
osoby trzecie, Ubezpieczający jest zobowiązany do
podania Wiener TU S.A. wszelkich znanych informacji dotyczących tych osób oraz zabezpieczenia
możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec nich.
Jeżeli przeciwko sprawcy szkody wszczęto postępowanie karne, Ubezpieczający obowiązany
jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie o tym
Wiener TU S.A., chociażby zgłosił już Wiener TU S.A.
fakt zaistnienia szkody.
Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do
Wiener TU S.A. postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie zgłoszonej szkody
bądź odpis prawomocnego wyroku sądowego
w terminie umożliwiającym Wiener TU S.A. zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego dalszego
postępowania, a w szczególności wniesienia środka
odwoławczego.
Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie
lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował
środków określonych w ust. 1 pkt 1), Wiener TU S.A.
jest wolne od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu.
Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył
obowiązki określone w ust. 1 pkt 2-5) lub ust. 2, to
Wiener TU S.A. może zmniejszyć odszkodowanie
w takim stopniu, w jakim to naruszenie przyczyniło
się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

7. Jeżeli zdarzenie, w wyniku którego powstała
szkoda, jest objęte ochroną innego ubezpieczyciela,
Ubezpieczający jest obowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania tego ubezpieczyciela o powstaniu szkody (z potwierdzeniem
przyjęcia tej wiadomości) oraz do zawiadomienia
Wiener TU S.A. o przekazaniu takiej informacji
przez dostarczenie kopii pisma.

VII. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY
I ODSZKODOWANIA
§17. Postępowanie wyjaśniające
1. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający,
Poszkodowany lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia składa w najbliższej jednostce terenowej
Wiener TU S.A.
2. Do zgłoszenia szkody Ubezpieczający obowiązany
jest dołączyć następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz zgłoszenia szkody na
druku obowiązującym w Wiener TU S.A.,
2) opis okoliczności zdarzenia oraz stwierdzonych
szkód,
3) kosztorys lub faktury napraw albo zakupu uszkodzonego lub zniszczonego mienia.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie,
Wiener TU S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia informuje o tym Ubezpieczającego
(jeżeli nie jest on osobą występującą z zawiadomieniem) oraz przeprowadza postępowanie
dotyczące ustalenia jej stanu faktycznego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną
informuje Ubezpieczającego, Poszkodowanego
lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie
dokumenty są niezbędne do ustalenia odszkodowania.
§18. Ustalenie wysokości szkody
1. W przypadku szkody częściowej, kiedy uszkodzony przedmiot nadaje się do naprawy, na
wysokość szkody składają się niezbędne koszty
naprawy konieczne do przywrócenia uszkodzonemu przedmiotowi poprzedniego stanu łącznie
z kosztami demontażu poprzedzającego naprawę
oraz ponownego montażu po naprawie, kosztami
zwykłego transportu oraz innymi koniecznymi
i uzasadnionymi opłatami dodatkowymi (np. opłaty
celne, koszty związane z ewentualnym dopuszczeniem urządzeń do ruchu itp.). W razie ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej, od wysokości szkody
wyliczonej jak w zdaniu poprzedzającym potrąca
się zużycie techniczne.
2. Jeżeli Ubezpieczający przeprowadzi naprawę
w swoim warsztacie, to wysokość szkody będzie
równa kosztom materiału i płac poniesionym na
taką naprawę, powiększonym o odpowiednią
kwotę na pokrycie kosztów ogólnych z zastrzeżeniem, że ustalona w taki sposób wysokość szkody
nie może przekroczyć wartości określonej wg
postanowień ust. 1.

3. Szkodę uważa się za całkowitą, jeżeli koszty
naprawy lub remontu ustalone wg ust. 1 i 2 są
równe lub przekraczają wartość rzeczywistą ubezpieczonych przedmiotów. W takim przypadku
wysokość szkody całkowitej jest równa wartości
rzeczywistej ubezpieczonych przedmiotów.
4. W razie rezygnacji z naprawy, remontu lub ponownego zakupu uszkodzonego albo utraconego
przedmiotu, wysokość szkody ustala się biorąc pod
uwagę koszty wytworzenia lub naprawy wg kalkulacji ze zlecenia lub oferty dostawcy, z uwzględnieniem stopnia zużycia ubezpieczonego przedmiotu
w dniu szkody.
5. W razie braku możliwości naprawy, remontu lub
ponownego zakupu zniszczonego, uszkodzonego
lub utraconego przedmiotu z powodu niedostępności na rynku przedmiotu o identycznych lub
najbardziej zbliżonych parametrach technicznych,
wysokość szkody ustala się wg ust. 4.
6. Wysokość szkody określa się na podstawie cen
z dnia ustalenia odszkodowania.
7. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:
1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej
lub pamiątkowej,
2) jakichkolwiek kosztów związanych z koniecznością realizacji przepisów dotyczących konstrukcji maszyn i urządzeń, prac naprawczych lub
remontowych, które ubezpieczający jest zobowiązany ponieść dodatkowo w związku z wejściem w życie tych przepisów w okresie ważności
umowy ubezpieczenia,
3) kosztów innowacji i ulepszeń.
8. Wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości mienia, które może być przeznaczone do
dalszego użytku.
9. Wiener TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji
przedłożonych dokumentów, w tym rachunków,
kosztorysów i innych dokumentów związanych
z ustaleniem okoliczności, rozmiaru i wysokości
szkody.

§19. Ustalenie wysokości odszkodowania
1. Suma pieniężna wypłacona przez Wiener TU S.A.
z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od
poniesionej szkody. Wysokość odszkodowania
ustala się w granicach sumy ubezpieczenia, w kwocie odpowiadającej wysokości szkody wyliczonej
wg §18, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) do ustalonej wysokości szkody dolicza się poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione
i udokumentowane koszty, o których mowa
w §5 ust. 2 pkt 1-2),
2) do ustalonej wysokości szkody dolicza się udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - do 10% sumy ubezpieczenia
przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą,
3) od ustalonej wysokości szkody odejmuje się
wartość tej części uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów, która ze względu na rodzaj
lub rozmiar uszkodzeń nadaje się jeszcze do dal13
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szego użytku lub odsprzedaży lub innego zagospodarowania.
W razie niedoubezpieczenia stosuje się zasadę proporcji zgodnie z następującymi postanowieniami:
1) weryfikacji podlegają poszczególne pozycje
wykazu maszyn i urządzeń zgłoszonych do
ubezpieczenia,
2) zasady proporcji nie stosuje się w przypadku,
gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 10%
sumy ubezpieczenia lub gdy wysokość szkody
jest nie wyższa, niż 10% sumy ubezpieczenia
przedmiotu dotkniętego szkodą.
W razie zadeklarowania przez Ubezpieczającego
sum ubezpieczenia powyżej wartości przedmiotu
ubezpieczenia Wiener TU S.A. odpowiada tylko
do wysokości faktycznej szkody, w granicach sum
ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów
lub kategorii mienia.
Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania ustalonej zgodnie z postanowieniami
ust. 1 – 3 odejmuje się franszyzę redukcyjną wskazaną w umowie ubezpieczenia.
Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym
samym czasie jest ubezpieczony od tego samego
ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy,
które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między
ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim
stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających
z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia,
o jakich mowa w ust. 5 uzgodniono, że suma
wypłacona z tytułu ubezpieczenia może być wyższa
od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody Ubezpieczający
może żądać tylko od tego ubezpieczyciela.
W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że
suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

§20. Wypłata odszkodowania
1. Wiener TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia Poszkodowanego lub
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku
postępowania wyjaśniającego przebieg zdarzenia
oraz zasadność roszczeń, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia sądowego.
2. Wiener TU S.A. jest obowiązane spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania
zawiadomienia o wypadku.
3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wiener TU S.A. albo wysokości świadczenia
okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być
spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe.
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4. Bezsporną część odszkodowania Wiener TU S.A.
jest obowiązane spełnić w terminie przewidzianym
w ust. 2.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§21. Regres ubezpieczeniowy
1. Z
dniem
zapłaty
odszkodowania
przez
Wiener TU S.A., roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
przechodzą z mocy prawa na Wiener TU S.A. do
wysokości zapłaconego odszkodowania.
2. Jeżeli Wiener TU S.A. pokryło tylko część szkody,
Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej
części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Wiener TU S.A.
3. Nie przechodzą na Wiener TU S.A. roszczenia
Ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi
Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził
szkodę umyślnie.
§22. Reklamacje i spory
1. Reklamację w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia może zgłosić
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony
z tej umowy.
2. Reklamację można złożyć:
1) w formie pisemnej – na adres wybranej jednostki
Wiener TU S.A. lub osobiście;
2) w
formie
elektronicznej
(e-mail:
reklamacje@wiener.pl, formularz na stronie
internetowej Wiener TU S.A.);
3) ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie).
3. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu
kontaktowego zgłaszającego reklamację;
2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy;
3) przedmiot reklamacji;
4) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów.
4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie
sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi
we wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje
wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje
poinformowany o:
1) przyczynie opóźnienia;
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy;
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wiener TU S.A.
powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci
papierowej lub za pomocą innego trwałego
nośnika informacji, przy czym udzielenie przez

6.
7.

8.

9.

Wiener TU S.A. odpowiedzi na reklamację pocztą
elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek
Klienta.
Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika
Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy.
Spór może zostać rozstrzygnięty przez Sąd
Polubowny przy Rzeczniku Finansowym albo Sąd
Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,
w trybie wskazanym w regulaminach tych Sądów.
Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo
dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.
Powództwo o ro szczenia wynikające z umowy
ubezpieczenia można wytoczyć albo według
przepisów o właściwości ogólnej, albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Wiener TU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego.

§23. Wejście OWU w życie
Niniejsze OWU stanowią tekst jednolity uwzględniający zmiany zatwierdzone Uchwałą Zarządu
nr 73/09, Uchwałą Zarządu 86/12 oraz Uchwałą Zarządu
nr 182/15, mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 01 stycznia 2016 r.

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Adam Dwulecki

Anna
Włodarczyk-Moczkowska
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ZAŁĄCZNIK nr 1
Do OGÓLNYCH WARUNKÓW
UBEZPIECZENIA MASZYN
OD USZKODZEŃ
- KLAUZULE INDYWIDUALNE
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty wzrost wartości przedmiotów
już ubezpieczonych wynikający z modernizacji oraz
ulepszeń dokonanych w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia, a także nowo nabyte (po dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia) przedmioty,
w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający
w
okresie
trwania
odpowiedzialności
Wiener TU S.A. - pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony Wiener TU S.A. w okresie 30 dni od
daty przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.
2. Odpowiedzialność Wiener TU S.A. w stosunku do
ww. wzrostów wartości oraz do nowych przedmiotów automatycznie ubezpieczonych na mocy
niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia ustalonej na
dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, o ile nie
uzgodniono innej kwoty.
3. Wzrosty wartości przedmiotów już ubezpieczonych oraz nowe przedmioty, których wartość
łącznie przekracza przyjęty w Klauzuli limit może
być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na
zasadach określonych w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu
ochrony przez Wiener TU S.A. i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia, wg stawek przyjętych w dniu zawierania
umowy ubezpieczenia.
4. Rozliczenie
dodatkowej
składki
należnej
Wiener TU S.A. wynikającej z udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata
w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału,
w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych, o ile nie uzgodniono innych
terminów.
KLAUZULA REPREZENTANTÓW
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. nie odpowiada za
szkody spowodowane umyślnie przez reprezentantów
Ubezpieczającego.
Na potrzeby umowy ubezpieczenia ustala się, że reprezentantami są: właściciel, członkowie zarządu, prokurenci, pełnomocnicy lub o ile uzgodniono inaczej
– dodatkowo inne osoby pełniące funkcje kierownicze,
wymienione w umowie ubezpieczenia.
KLAUZULA WŁĄCZENIA AKTÓW TERRORU
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony
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uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza odpowiedzialność ubezpieczeniową o szkody w przedmiocie
ubezpieczenia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu,
uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego,
spowodowane przez akt terroru, rozumiany zgodnie
z definicją wg §2 pkt 2) niniejszych OWU.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód objętych
ochroną ubezpieczeniową wg niniejszej Klauzuli ustala
się w umowie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie będące
następstwem aktu terroru wynosi 2 000 zł.

KLAUZULA NR 006
Ochrona dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo wolne
od pracy oraz dla kosztów frachtu ekspresowego
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne
i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez
Ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo
wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego
(z wyłączeniem frachtu lotniczego) pod warunkiem,
że koszty te zostaną poniesione w bezpośrednim
związku z naprawieniem szkody objętej ochroną
ubezpieczeniową na mocy OWU.
2. Jeżeli odszkodowanie z tytułu zdarzenia objętego
ochroną w ramach OWU zostanie wypłacone
z zastosowaniem zasady proporcji, to odszkodowanie z tytułu niniejszej Klauzuli zostanie zmniejszone w takiej samej proporcji.
3. Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie dla
kosztów obejmowanych ochroną ubezpieczeniową
na mocy niniejszej Klauzuli wynosi 20% wartości
szkody, o ile nie wskazano innego limitu w umowie
ubezpieczenia.
KLAUZULA NR 007
Ochrona dla kosztów frachtu lotniczego
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne
i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez
Ubezpieczającego z tytułu frachtu lotniczego pod
warunkiem, że koszty te zostaną poniesione w bezpośrednim związku z naprawieniem szkody objętej
ochroną ubezpieczeniową w ramach OWU.
2. Jeżeli odszkodowanie z tytułu zdarzenia objętego
ochroną w ramach OWU zostanie wypłacone
z zastosowaniem zasady proporcji, to odszkodowanie z tytułu niniejszej Klauzuli zostanie zmniejszone w takiej samej proporcji.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Klauzuli wskazany
jest w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA 302
Ochrona ubezpieczeniowa dla mienia otaczającego
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w mieniu Ubezpieczającego innym niż ubezpieczone maszyny lub urządzenia, powstałe w miejscu
ubezpieczenia spowodowane przez co najmniej
jedno z następujących zdarzeń:
1) wybuch,
2) przewrócenie się,
3) rozerwanie wskutek działania siły odśrodkowej
ubezpieczonej maszyny lub urządzenia.
2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód obejmowanych ochroną ubezpieczeniową w ramach
niniejszej Klauzuli wynosi 50% całkowitej sumy
ubezpieczenia wszystkich ubezpieczonych maszyn
i urządzeń, o ile nie umówiono się inaczej.
3. Niezależnie od wyłączeń zgodnych z OWU,
ochrona udzielona zgodnie z niniejszą Klauzulą nie
obejmuje:
1) wszelkich szkód następczych i pośrednich,
2) szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
KLAUZULA 311
Uzupełniająca ochrona ubezpieczeniowa
o ryzyka podstawowe
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w ubezpieczonych maszynach i urządzeniach,
powstałe w miejscu ubezpieczenia i będące skutkiem:
1) pożaru i akcji gaśniczej,
2) zalania,
3) zapadania lub osuwania się ziemi lub skał,
4) powodzi,
5) kradzieży z włamaniem,
6) rozboju,
7) bezpośredniego uderzenia pioruna,
8) wybuchu chemicznego.
2. Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia przyjmuje się, że powyższe pojęcia oznaczają:
1) pożar – działanie ognia, który przedostał się
poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,
2) zalanie – szkoda powstała wskutek:
a) nie zamierzonego i nie kontrolowanego
wydostania się wody, pary wodnej lub płynów
z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
grzewczej lub technologicznej, na skutek awarii tych urządzeń,

b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych,
c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci
określonych w podpunkcie a),
d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych
lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób,
naprawy, przebudowy oraz modernizacji
instalacji lub budynku,
e) deszczu nawalnego, za który uważa się opad
deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, ustalanym na podstawie danych
pomiarowych IMiGW; w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w najbliższym sąsiedztwie miejsca szkody, bierze się pod uwagę
stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich
powstania, świadczące wyraźnie o działaniu
deszczu nawalnego,
3) zapadanie się ziemi lub skał – obniżenie się
terenu z powodu zawalenia się podziemnych
pustych przestrzeni w gruncie,
4) osuwanie się ziemi lub skał – ruchy ziemi na
stokach, nie spowodowane działalnością ludzką,
5) powódź – zalanie terenów wskutek podniesienia
się wody w korytach wód płynących i stojących;
za powódź uważa się również zalanie terenów
w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód
po zboczach lub stokach na terenach górskich
i falistych,
6) kradzież z włamaniem – usiłowanie lub
dokonanie zaboru przedmiotu ubezpieczenia
z zamkniętego pomieszczenia, zabezpieczonego
zgodnie z ust. 3 niniejszej Klauzuli:
b) po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń,
z pozostawieniem przez sprawcę śladów użycia narzędzi, lub po otworzeniu tych zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca
zdobył w wyniku włamania do innego lokalu
lub rabunku, albo
c) przez sprawcę, który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem, jeżeli
Ubezpieczający nie był w stanie przy zachowaniu należytej staranności tego faktu ujawnić, a sprawca pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia się
7) rozbój – usiłowanie lub dokonanie zaboru
przedmiotu ubezpieczenia lub jego części przez
sprawcę, który w celu jego przywłaszczenia
zastosował wobec Ubezpieczającego lub osoby,
za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przemoc fizyczną lub groźbę jej natychmiastowego użycia, doprowadzając te osoby do
stanu nieprzytomności lub bezbronności,
8) bezpośrednie uderzenie pioruna – wyładowanie elektryczności atmosferycznej, powodujące
bezpośredni przepływ ładunku elektrycznego
przez przedmiot ubezpieczenia.

17

3. Kradzież z włamaniem jest objęta ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:
1) ściany, sufity, podłogi, dachy i piwnice pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone
przedmioty nie mają niezabezpieczonych otworów, przez które możliwy byłby dostęp do tych
przedmiotów bez włamania,
2) wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczenia,
w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty
posiadają odpowiednią konstrukcję oraz są
wykonane z materiałów odpornych na włamanie
i spełniają następujące wymogi:
a) zabezpieczenie drzwi zewnętrznych, sposób
osadzenia futryn, okuć i zamków są odpowiednie dla drzwi zewnętrznych i stanowią przeszkodę, której sforsowanie nie jest
możliwe bez użycia siły oraz narzędzi, czego
dowodami będą pozostawione ślady włamania i wyważania; w przypadku drzwi antywłamaniowych posiadających stosowny i udokumentowany atest (dotyczy również zamków
i wkładek do zamków w tych drzwiach) uważa
się, iż są one wystarczającym zabezpieczeniem,
b) drzwi zewnętrzne do ubezpieczonego
pomieszczenia są zamykane na co najmniej
dwa zamki wielozastawkowe (wielozapadkowe) lub na dwie kłódki wielozastawkowe
(wielozapadkowe) zawieszone na oddzielnych
skoblach albo jedną kłódkę bezpałąkową.

KLAUZULA 312
Transport lądowy
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w ubezpieczonych przedmiotach powstałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podczas transportu
lądowego wskutek jednego lub kilku spośród
następujących zdarzeń:
1) wypadek lub kolizja środka transportu,
2) powódź,
3) zalanie,
4) zapadanie lub osuwanie się ziemi lub skał,
5) rozbój,
6) pożar.
2. Szkody w transporcie drogą powietrzną lub wodną
są wyłączone z zakresu ubezpieczenia.
3. Dla potrzeb niniejszej Klauzuli przyjmuje się, że
pojęcia, o których mowa w ust. 1 oznaczają:
1) powódź – zalanie terenów wskutek podniesienia
się wody w korytach wód płynących i stojących;
za powódź uważa się również zalanie terenów
w wyniku deszczu nawalnego, rozumianego
w sposób określony poniżej w pkt 2) lub spływu
wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych,
2) zalanie – szkoda powstała wskutek deszczu
nawalnego, za który uważa się opad deszczu
o współczynniku wydajności co najmniej 4,
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ustalanym na podstawie danych pomiarowych
IMiGW; w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w najbliższym sąsiedztwie miejsca
szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny
i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,
3) zapadanie się ziemi lub skał – obniżenie się
terenu z powodu zawalenia się podziemnych
pustych przestrzeni w gruncie,
4) osuwanie się ziemi lub skał – ruchy ziemi na
stokach, nie spowodowane działalnością ludzką,
5) rozbój – usiłowanie lub dokonanie zaboru
przedmiotu ubezpieczenia lub jego części przez
sprawcę, który w celu jego przywłaszczenia
zastosował wobec Ubezpieczającego lub osoby,
za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przemoc fizyczną lub groźbę jej natychmiastowego użycia albo doprowadził te osoby
do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
6) pożar – działanie ognia, który przedostał się
poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile.
4. Wiener TU S.A. wypłaci odszkodowanie pod warunkiem, że ubezpieczone mienie było w momencie
szkody profesjonalnie zabezpieczone i przygotowane do transportu, łącznie z czynnościami sztauerskimi (tzn. sposobem rozmieszczenia i zamocowania przedmiotów na środku transportu).
5. Maksymalna wartość przedmiotów przewożonych
na jednym środku transportu nie może przekraczać
limitu odpowiedzialności wskazanego w polisie
lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia.

KLAUZULA 315
Ubezpieczenie szkód polegających na wycieku
ze zbiorników
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w surowcach, półproduktach i produktach gotowych (zwanych dalej zapasami) w stanie ciekłym,
powstałe na skutek wycieku ze zbiorników stanowiących miejsce przechowywania tych zapasów,
pod następującymi warunkami:
1) zbiorniki, z których nastąpił wyciek, były
w momencie wystąpienia szkody objęte umową
ubezpieczenia,
2) wyciek jest następstwem szkody w maszynach,
ubezpieczonej wg OWU.
2. Wysokość szkody i odszkodowania dla zapasów
ustala się wg następujących zasad:
1) w przypadku zapasów wyprodukowanych przez
Ubezpieczającego – jako koszt wytworzenia
poniesiony do dnia powstania szkody - jednak
nie więcej niż cena sprzedaży, pomniejszony
o wszelkie koszty, których Ubezpieczający nie
poniósł na doprowadzenie zapasów do stanu
finalnego w związku z zaistnieniem szkody,

3.

4.

5.
6.

2) w przypadku zapasów stanowiących przedmiot
obrotu Ubezpieczającego — jako cena nabycia,
jednak nie więcej niż cena sprzedaży, po odjęciu wszelkich zaoszczędzonych kosztów, których
Ubezpieczający nie poniósł w związku z zaistnieniem szkody,
3) w przypadku zapasów, które da się odzyskać
oraz poddać dalszej obróbce lub sprzedaży –
jako koszt oczyszczenia i przywrócenia jakości
zapasów sprzed szkody, jednak nie więcej niż
koszty ustalone wg pkt 1) i 2),
4) w każdym przypadku uwzględniona zostanie
wartość pozostałości po szkodzie, która zostanie
odjęta od ustalonej wartości szkody.
Jakiekolwiek szkody następcze, w szczególności
spowodowane przez skażenie środowiska naturalnego, koszty usunięcia rozlanych zapasów oraz
szkody wyrządzone przez zapasy w mieniu otaczającym nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.
Suma ubezpieczenia zapasów ustalana jest przez
Ubezpieczającego odrębnie dla każdego ze zbiorników, którego zawartość ma być objęta umową
ubezpieczenia. W razie zadeklarowania przez
Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia zapasów
poniżej ich faktycznej wartości, przy obliczaniu
odszkodowania zostanie zastosowana zasada proporcji.
Sumę ubezpieczenia zapasów wskazuje się w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna na każdą szkodę w zapasach,
objętą ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej Klauzuli wynosi 5% wartości szkody, nie mniej
niż 500 PLN o ile nie umówiono się inaczej.

KLAUZULA 319
Ochrona ubezpieczeniowa dla wykładzin
ogniotrwałych i obmurzy pieców przemysłowych i kotłów
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w wykładzinach ogniotrwałych oraz obmurzach
pieców przemysłowych i kotłów, powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie lub innym
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia. Wyłączenie wg §7 ust. 1 pkt 4) OWU
w odniesieniu do ww. przedmiotów nie ma zastosowania.
2. Wysokość odszkodowania będzie każdorazowo
pomniejszana o faktyczne zużycie na dzień powstania szkody, wynoszące nie mniej niż 20% za każdy rok
od momentu zamontowania wykładzin lub wybudowania obmurzy oraz łącznie nie więcej niż 80%.
KLAUZULA 320
Ochrona ubezpieczeniowa dla olejów smarujących lub czynników chłodniczych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpie-

czenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w oleju smarującym lub czynniku chłodniczym,
powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym
w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym
zawarcie umowy ubezpieczenia. Wyłączenie wg
§7 ust. 1 pkt 4) OWU w odniesieniu do ww. przedmiotów nie ma zastosowania.
2. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez
Ubezpieczającego odrębnie dla oleju smarującego
oraz czynnika chłodniczego.
3. Przy obliczaniu odszkodowania w odniesieniu do
oleju smarującego oraz czynnika chłodniczego nie
będzie stosowana zasada proporcji.
4. Wysokość odszkodowania będzie każdorazowo
odpowiednio pomniejszana w proporcji czasowej
wynikającej ze wskazań producenta dotyczących
średniego okresu trwałości oleju smarującego lub
czynnika chłodniczego.

KLAUZULA 321
Ochrona ubezpieczeniowa dla taśm i łańcuchów przenośników
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w taśmach i łańcuchach ubezpieczonych przenośników, powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Włączenie
wg §7 ust. 1 pkt 4) OWU w odniesieniu do ww.
przedmiotów nie ma zastosowania.
2. Wysokość każdej szkody będzie pomniejszana
o faktyczne zużycie na dzień powstania szkody,
wynoszące nie mniej niż 15% za każdy rok od dnia
zamontowania taśm lub łańcuchów.
3. Wiener TU S.A. nie odpowiada za szkody w taśmach
i łańcuchach, gdy faktyczne zużycie w dniu zaistnienia szkody przekracza 75%.
Klauzula 322
Ochrona ubezpieczeniowa dla kabli i przewodów nieelektrycznych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w kablach i przewodach nieelektrycznych ubezpieczonych maszyn i urządzeń, powstałe w miejscu
ubezpieczenia wskazanym w polisie lub innym
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia. Wyłączenie wg §7 ust. 1 pkt 4) OWU
w odniesieniu do ww. przedmiotów nie ma zastosowania.
2. Wysokość każdej szkody będzie pomniejszana
o faktyczne zużycie na dzień powstania szkody,
wynoszące nie mniej niż 25% za każdy rok od daty
produkcji maszyny lub urządzenia i nie więcej niż
75% łącznie.
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3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy
niniejszej Klauzuli nie obejmuje przewodów nieelektrycznych przenośników linowych o zastosowaniu przemysłowym.

KLAUZULA 331
Określanie stopnia zużycia dla przezwajania
maszyn elektrycznych (np. silników, generatorów, transformatorów)
1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy
ubezpieczenia niezmienionych niniejszą Klauzulą,
strony umowy ubezpieczenia uzgodniły wprowadzenie następującego postanowienia dodatkowego, dotyczącego określenia zużycia w razie
przezwajania maszyn elektrycznych (np. silników,
generatorów, transformatorów): „jeżeli w wyniku
szkody częściowej w maszynie elektrycznej w toku
napraw okaże się konieczne przezwojenie takiej
maszyny, to odszkodowanie w części dotyczącej czystej robocizny związanej z przezwojeniem
i ponownym pokryciem płytami będzie obliczone
z uwzględnieniem rocznego współczynnika spadku
wartości ustalonego w dniu szkody. Współczynnik
ten będzie nie niższy, niż 5% za każdy rok od daty
produkcji i łącznie nie wyższy, niż 60%.”
2. Dla potrzeb niniejszej Klauzuli przyjmuje się, że
pojęcie „maszyna elektryczna” oznacza urządzenie
przetwarzające energię mechaniczną w elektryczną
(np. generator, prądnica), energię elektryczną
w mechaniczną (silnik elektryczny) lub energię
elektryczną w inny rodzaj energii elektrycznej (przetwornica elektryczna, transformator, prostownik,
falownik).
KLAUZULA 332
Określanie stopnia zużycia dla napraw silników
spalinowych (np. wysokoprężnych, benzynowych)
Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą Klauzulą, strony
umowy ubezpieczenia uzgodniły wprowadzenie następującego postanowienia:
„w przypadku uszkodzenia tulei cylindrowych, głowic
z wyposażeniem oraz tłoków, część odszkodowania
przypadająca na te elementy będzie każdorazowo
pomniejszana o faktyczne zużycie na dzień powstania
szkody, wynoszące nie mniej, niż 10% za każdy rok od
daty produkcji i łącznie nie więcej, niż 60%.”
KLAUZULA 342
Przeglądy maszyn dociskowych
Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą Klauzulą, strony
umowy ubezpieczenia uzgodniły wprowadzenie
następujących postanowień dotyczących przeglądów
maszyn dociskowych:
1. Ubezpieczający na własny koszt zorganizuje przegląd wszystkich części maszyn dociskowych poddanych wysokim naprężeniom oraz poinformuje
Wiener TU S.A. z rozsądnym wyprzedzeniem
o dacie takiego przeglądu tak, aby przedstawiciel
Wiener TU S.A. mógł w nim uczestniczyć na własny
koszt,
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2. Ubezpieczający na własny koszt wykona badania
nieniszczące maszyn dociskowych (badanie może
być przeprowadzone przez niezależnego rzeczoznawcę ds. prób nieniszczących). Powołany ekspert
powinien określić datę kolejnej inspekcji,
3. Powyższe przeglądy i inspekcje powinny być przeprowadzane w odstępach co najmniej 12-miesięcznych,
4. Powyższe postanowienia mają zastosowanie niezależnie od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
5. Ubezpieczający udostępni Wiener TU S.A. do
wglądu raporty z wykonanego przeglądu i badań,
o których mowa w ust. 1 i 2,
6. Ubezpieczający może wnioskować o wydłużenie
okresów pomiędzy przeglądami. Wiener TU S.A.
wyrazi na to zgodę, jeżeli w jego opinii nie spowoduje to wzrostu ryzyka,
7. Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do warunków wymienionych w niniejszej Klauzuli, to
Wiener TU S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane przez jakiekolwiek okoliczności, które
mogłyby być ujawnione, gdyby przegląd lub
inspekcja zostały przeprowadzone,
8. Jeżeli postanowienia niniejszej Klauzuli odbiegają
w jakikolwiek sposób od obowiązujących przepisów prawa (w tym dotyczących ochrony przeciwpożarowej), to zastosowanie będą miały te z nich,
które nakładają na Ubezpieczającego bardziej
rygorystyczne zobowiązania.

KLAUZULA 343
Postanowienia specjalne dotyczące przeglądów
silników elektrycznych dwu- i więcej biegunowych o mocy powyżej 750 KW oraz czteroi więcej biegunowych o mocy powyżej 1 000 KW
Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą Klauzulą, strony
umowy ubezpieczenia uzgodniły wprowadzenie następującego postanowienia dotyczące przeglądów silników elektrycznych dwu- i więcej biegunowych o mocy
powyżej 750 KW oraz cztero- i więcej biegunowych
o mocy powyżej 1 000 KW:
1. Ubezpieczający na własny koszt zorganizuje przegląd całkowicie otwartego silnika:
1) po 8 000 godzinach pracy lub
2) po 500 uruchomieniach lub
3) nie później niż dwa lata od daty ostatniego przeglądu oraz poinformuje Wiener TU S.A. z rozsądnym wyprzedzeniem o dacie takiego przeglądu
tak, aby przedstawiciel Wiener TU S.A. mógł
w nim uczestniczyć na własny koszt,
2. Nowe silniki elektryczne będą podlegać przeglądom po 2 000 godzin pracy lub nie później niż po
roku eksploatacji,
3. Ubezpieczający udostępni Wiener TU S.A. raporty
z dokonanych przeglądów,
4. Powyższe postanowienia mają zastosowanie niezależnie od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,

5. Ubezpieczający może wnioskować o wydłużenie
okresów pomiędzy przeglądami. Wiener TU S.A.
wyrazi na to zgodę, jeżeli w jego opinii nie spowoduje to wzrostu ryzyka,
6. Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do warunków wymienionych w niniejszej Klauzuli, to
Wiener TU S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane przez jakiekolwiek okoliczności, które
mogłyby być ujawnione, gdyby przegląd lub
inspekcja zostały przeprowadzone,
7. Jeżeli postanowienia niniejszej Klauzuli odbiegają
w jakikolwiek sposób od obowiązujących przepisów prawa (w tym dotyczących ochrony przeciwpożarowej), to zastosowanie będą miały te z nich,
które nakładają na Ubezpieczającego bardziej
rygorystyczne zobowiązania.

Ochrona ubezpieczeniowa dla dodatkowych
kosztów: remontu lub odbudowy fundamentów maszyn, dokumentacji projektowej
i ratowania mienia
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niżej
wymienione udokumentowane i uzasadnione
koszty:
1) remontu lub odbudowy fundamentów maszyn
i urządzeń objętych ubezpieczeniem,
2) wykonania dokumentacji projektowej i nadzoru nad prowadzonymi pracami w związku
z odbudową lub remontem maszyn, jeżeli
Ubezpieczający jest zobowiązany do poniesienia
takich kosztów w myśl obowiązujących przepisów,
3) związane z ratowaniem mienia, inne niż określone w §5 ust. 2 pkt 1) OWU, np. koszty dozoru,
przechowania.
2. Limit odszkodowania na koszty, o których mowa
powyżej, wynosi 10% sumy ubezpieczenia na każde
zdarzenie dla wszystkich ww. kosztów łącznie.
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